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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ٢١

 ١١٧  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴ ساعت تا(

  

و شود  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

  !کنيم ھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آن

  

  راکتشھرھای جمھوری خلق دونتسک زير شليک 

 انداز اوکراينی خاک راکت و ھماھنگی در جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد که چندين کنترولمرکز مشترک 

به  "اوراگان" BM-27 بدين ترتيب عصر دوشنبه چھار پرتابه از يک راکت انداز. جمھوری خلق را گلوله باران کردند

به سمت روستای کراسنی  "BM-21 "Grad اندازعالوه بر اين، ده گلوله از يک راکت . سمت شھر ماکيفکا شليک شد

  .پارتيزان شليک شد

  .بر اساس اطالعات اوليه مقامات، سه غيرنظامی در گلوله باران ماکيفکا زخمی شدند

 

  دوين برای اولين بار به حضور مزدوران اتريشی در اوکراين اعتراف کر
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ی ويژه روسيه در اوکراين، دست داشتن برخی از وزارت کشور اتريش برای اولين بار از زمان آغاز عمليات نظام

، APA در پاسخ به درخواست آژانس خبری. د کردئيشھروندان خود را در درگيری ھای مسلحانه طرف اوکراينی تا

  :اعتراف کرد (DSN) اداره امنيت و اطالعات دولتی

DSN ًنطقه جنگی سفر کرده اند و احتماال در حال حاضر اطالعاتی در مورد تعداد کم تک رقمی افرادی دارد که به م

  .در جنگ شرکت خواھند کرد

وزارت خارجه روسيه پيش از اين فھرستی از تمامی مزدوران خارجی منتشر کرده بود که به گفته اين خبرگزاری، در 

  جنگجو از خارج از کشور برای شرکت در٦٩٥٦ًمجموعا . حال حاضر در کنار کی يف در جنگ اوکراين می جنگند

بر اساس اطالعات .  نفر به کشور بازگشته اند١٧٧٩ نفر کشته و ١٩٥٦جنگ وارد اوکراين شده بودند که از اين تعداد 

ًاين وزارتخانه، پنج جنگجو از اتريش از جمله در درگيری ھا شرکت کردند که دو تن از آنھا قبال کشته شده اند و يک 

  .نفر ديگر اوکراين را ترک کرده است

 

  ت ھزار گزارش از جنايات سربازان اوکراينی دريافت شده اس١۵٠بيش از :  دونتسکجمھور خلق

 گزارش از جنايات نيروھای مسلح ١۵٠٠٠٠کارکنان دفاع ارضی جمھوری خلق دونتسک گزارش دادند که بيش از 

  .اوکراين توسط ساکنان دونباس از طريق يک ربات تلگرام ارسال شده است

  ".اکثر اطالعات مرتبط بودند. ر طول وجود ربات دريافت شد گزارش د١۵٠٠٠٠بيش از "

 . مارس راه اندازی شد٥ربات تلگرام برای گزارش جنايات مرتکب شده توسط پرسنل نظامی اوکراين در تاريخ 

آندری بايفسکی، سرھنگ دوم شبه نظاميان خلق جمھوری خلق دونتسک، معتقد است که نيروھای مسلح اوکراين ممکن 

 او در برنامه ای در کانال روسی . انداز ھايمارس برای گلوله باران دونتسک استفاده کرده باشندراکتًال از چند است قب

Perwy kanal گفت:  

اين اطالعات ھنوز . قبال گزارش ھای متعددی مبنی بر شدت بيشتر انفجارھا در منطقه کويبيشفسکی منتشر شده است"

  ". انداز ساخت اياالت متحده استفاده شده استراکتدارد که از چند د نشده است، اما اين ظن وجود ئيتا

 انداز ھای متعدد ھايمارس را به عنوان بخشی از حمايت نظامی از اوکراين راکتپيش از اين، اياالت متحده استقرار 

  .د کرده بودئيتا

 

  دغاز کردنمبارزان چچنی آزادسازی روستای زولوتويه در جمھوری خلق لوگانسک را آ: قديروف

جنگجويان نيروھای چچنی آخمت ھمراه با نيروھای متحد، آزادسازی روستای زولوتويه در جمھوری خلق لوھانسک را 

  :او نوشت. اين را رمضان قديروف، رئيس جمھوری چچن در کانال تلگرامی خود اعالم کرد. آغاز کردند

  .ی برخورد کردندپولندوران آنھا در اين منطقه با گروه ھای مختلف نازی از جمله مزد

مسکونی است که دشمن سعی دارد از  قديروف خاطرنشان کرد که ارتش روسيه در حال تخليه غيرنظاميان از مناطق

  .آنھا به عنوان سپر انسانی استفاده کند

د کرد تا از وی تاکيد کرد که نيروھای ويژه به زودی شھرھای کاميشوواکا و زولوتويه را به طور کامل آزاد خواھن

است که  LPR اين در حال حاضر تنھا شھر در. پيشروی نيروھای متحد به سمت ليسيچانسک اطمينان حاصل کنند

  . می شودکنترولھنوز توسط نيروھای مسلح اوکراين 
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  .کالينينگراد توسط ليتوانی را بی سابقه و غيرقانونی توصيف کرد "محاصره حمل و نقل"پسکوف 

محدوديت ھای ترانزيت به : نگوی رياست جمھوری روسيه روز دوشنبه به خبرنگاران گفتديميتری پسکوف، سخ

  :او توضيح داد. منطقه کالينينگراد که توسط ليتوانی اعمال شده است بی سابقه و غيرقانونی است

ه تصميم اتحاديه کنيم که اين مربوط ب ما فرض می. اين يک نقض ھمه چيز و ھمه است. سابقه است ًاين تصميم واقعا بی"

  ".ما ھمچنين معتقديم که اين غيرقانونی است. ھا به ترانزيت است اروپا برای گسترش تحريم

  :به گفته پسکوف، پاسخ به محاصره منطقه کالينينگراد پس از تجزيه و تحليل کامل انتخاب خواھد شد

و اين کار . ياز به تحليل بسيار دقيق داردوضعيت در واقع بيش از حد جدی است و قبل از ھر اقدام و تصميم گيری ن"

  ".طی چند روز آينده انجام خواھد شد

 

  دنظاميان اوکراينی از دستور فرماندھان خود تمرد می کنن

به گزارش ريانووستی، وزارت دفاع روسيه امروز دوشنبه در گزارش خود از ميزان خسارات و تلفات طرف اوکراينی 

 "دنيپروپتروفسک"اوکراين را در منطقه  "٢٩- ميگ "ارتش اين کشور يک فروند جنگنده  ئیاعالم کرد که پدافند ھوا

  .سرنگون کرد

 ٢٩- روسيه يک فروند جنگنده ميگ ئیھای دفاع ھوا دستگاه: در بيانيه وزارت دفاع روسيه در اين باره آمده است

 فروند پھپاد اوکراينی نيز در مناطق ٩ھمچنين .  اوکراين را در منطقه دنيپروپتروفسک سرنگون کردئینيروی ھوا

در جمھوری خلق  "گرچيشکينو"، "دونتسک"در جمھوری خلق  "ورخنتورتسکوی"، "خارکيف"در  "آليسوفکا"

  .منھدم شدند… و "لوھانسک"

در منطقه خارکيف رھگيری و منھدم  "اوراگان" پرتاب چندگانه راکت دستگاه فروند راکت شليک شده از ٩ھمچنين 

  .شدند

 منطقه تجمع نيروی ١۴٨ی و توپخانه روسيه با ھدف قرار دادن راکتوزارت دفاع روسيه در ادامه افزود که نيروھای 

 دستگاه تانک و ديگر خودروھای زرھی و ١٣ ملی گرای اوکراينی، ۴۵٠انسانی و تجھيزات ارتش اوکراين، بيش از 

  . برده اند دستگاه خودروی نظامی ويژه اوکراين را و از بين١۶ھمچنين 

 منطقه تجمع نيروی انسانی و ۴٧تاکتيکی نيروی زمينی ارتش روسيه با ھدف قرار دادن - ھمچنين ھوانوردی عملياتی

تجھيزات ارتش اوکراين، موفق به از بين بردن نيروی انسانی و تجھيزات مذکور در مناطقی در جمھوری خلق 

 و ئیو ھمچنين رادار شناسا (Buk-M١) "١ام - بوک" ئیدھوا ضدستگاهدونتسک و لوھانسک شد از جمله پرتاب کننده 

  ."٣٠٠-اس " ئی ضد ھوادستگاهرصد 

  .در دونتسک ھدف قرار گرفتند "گراد" پرتاب چندگانه راکت دستگاه ١١وزارت دفاع روسيه در ادامه افزود که 

در : ظامی روسيه در اين کشور، گفتوزارت خانه مذکور با اشاره به تلفات باالی نيروھای اوکراينی در طول عمليات ن

 مکانيزه نيروھای ١۴ ماه مه، تيپ ١٩از . جريان عمليات ويژه نظامی، دشمن متحمل خساراتی قابل توجه شده است

ن اخالقی و روانی ئيبا توجه به وضعيت پا.  کشته و زخمی داده است١٠٠ ھزار و ٢ بيش از ئیمسلح اوکراين به تنھا

ھای  ه قصد اعزام به منطقه را داشتند، فرماندھان را به بی کفايتی و رشوه در پرداخت کمک نفر ک٨٠٠در جو حاکم، 

  .نقدی متھم و از رفتن به خط مقدم خودداری کردند

 به دليل سرپيچی جمعی از فرماندھی، ئی نفر از نيروھای يگان شناسا١٠٠ تھاجم کوھستانی، حدود ١٠ھمچنين در تيپ 

  .ج و برای بررسی به شھر کرمنچوگ منتقل شدندھای رزمی خار از مأموريت
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 مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين نيز از مديريت واحدھای خود خارج شده و از ٣٠بخش قابل توجھی از فرماندھان تيپ 

در اکثر . شود ای برای وانمود کردن به بيماری استفاده می از ھر بھانه. روند ھای رزمی طفره می انجام مأموريت

  .ی تيپ حتی يک افسر باقی نمانده استواحدھا

 فروند جنگنده، ٢٠٨در مجموع و از زمان آغاز عمليات ويژه نظامی در اوکراين، : وزارت دفاع روسيه در پايان گفت

 دستگاه تانک و ديگر ۶٩۶ ھزار و ٣، ئی ضدھوادستگاه ٣۴۵ فروند پھپاد، ٢۶٠، يک ھزار و ھليکوپتر فروند ١٣٢

 ٧٣١ ھزار و ٣ قبضه توپ و خمپاره و ھمچنين ۵۵ ھزار ٢ پرتاب چندگانه راکت، دستگاه ۵٧۶خودروھای زرھی، 

  .دستگاه خودروی ويژه نظامی اوکراينی منھدم شدند

 

  د برای تصرف غرب اوکراين اشاره می کنوارسانماينده سابق رادا به طرح 

 برای تصاحب بخش غربی وارسای مداوم ھا ً درباره اوکراين، ظاھرا تالشپولندجمھور  اظھارات آندری دودا، رئيس

  .اين را ايليا کيوا معاون سابق رادا در تلگرام اعالم کرد. دھد اين کشور را نشان می

 و اوکراين وجود نخواھد پولندديگر مرزی بين " اعالم کرد که پولنددودا در يک سخنرانی به مناسبت روز دياسپورای 

  ."داشت

  .ه آماده سازی برای تصرف غرب اوکراين ادامه می دھد فعاالنه بپولند": کيوا گفت

ی ھا می توانند در اين سرزمين با ھم زندگی پولنداوکراينی ھا و "معاون سابق رادا ھمچنين از قول دودا نقل کرد که 

  "کنند

با جمھوری  درباره مرز پولندنيکالی پاتروشف، دبير شورای امنيت روسيه پيش از اين به اظھارات رئيس جمھور 

  . می خواھد مناطق غربی اوکراين را تصرف کندوارسابه نظر او، اين بدان معناست که . شوروی سابق اشاره کرده بود

 

  دشتوشکوفکا در نزديکی سورودونتسک آزاد : وزارت امور داخلی لوھانسک

امی اوکراينی توسط واحدھای نظ (LPR) روستای توشکوفکا در جنوب سورودونتسک در جمھوری خلق لوھانسک

  .روز دوشنبه به تاس گفت، LPR ويتالی کيسليوف، مشاور وزير کشور. آزاد شد

  .پاکسازی شھرک متلکينو روز دوشنبه به پايان رسيد: وی افزود

از ، Aidar گفت که جنگجويان گردان فاشيست اوکراينی TASS به LPR ، يک منبع از شبه نظاميان خلقجون ١٨در 

روديون . شدند Metelkino در شھرک Severodonetsk در نزديکی LPR ھی آنھا، تسليم نيروھایجمله ستاد فرماند

  .د کردئيدر روسيه، روز يکشنبه اين موضوع را تا LVR ميروشنيک، سفير

 

  دشبه نظاميان مردمی جمھوری خلق لوھانسک از تلفات مزدوران خارجی خبر می دھن

 قزاق ٦اين را يکی از فرماندھان ھنگ . متحمل تلفات سنگين شدند LPR در Kamyshevahka ی درپولندمزدوران 

  .از شبه نظاميان خلق جمھوری خلق لوگانسک که در درگيری ھا در شھرک شرکت داشتند به ريانووستی گفت

مل ی انفرادی نيستند، بلکه گروھی سازماندھی شده ھستند که به گفته او متحپولندبه گفته وی، اينھا ستيزه جويان 

  .خسارات سنگينی شده است

 

  د سياه را گلوله باران کربحيرۀارتش اوکراين سکوھای نفتی در 
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 نفر در آن اقامت ١٢در کريمه که  Chjornomorneftegaz ارتش اوکراين صبح روز دوشنبه به سکوھای نفتی

  :او به اشتراک گذاشت. م کرداين را سرگئی آکسيونوف، رئيس کريمه در کانال تلگرام خود اعال. داشتند، حمله کردند

من از صبح با . امروز حوالی ساعت ھشت صبح يگان ھای دشمن به سکوھای نفتی چورنومورنفت گاز حمله کردند"

در اين دکل ھا ".ما برای نجات مردم تالش می کنيم. ھمکارانم از وزارت دفاع و سرويس امنيت فدرال در تماس ھستم

جستجو برای يافتن بازماندگان .  نفر از آنھا نجات يافته و سه نفر مجروح شده اند٥ نفر حضور داشتند که تاکنون ١٢

  ".ادامه دارد

 

  تروسيه در حال حاضر بزرگترين تامين کننده نفت چين اس

 برای ئیاين پيامدھا. اتحاديه اروپا در واکنش به جنگ اوکراين تصميم به ممنوعيت گسترده واردات نفت روسيه گرفت

برند، فروش نفت روسيه به رکورد  ھای چينی از کاھش قيمت سود می شرکت: ی بين مسکو و پکن نيز داردروابط تجار

  .زده است

در ماه مه، روسيه بيش از ھر زمان ديگری نفت به چين فروخت وبدين ترتيب اين کشور به بزرگترين تامين کننده نفت 

 ميليون تن نفت خام ٨.٤٢ن، چين در ماه گذشته نزديک به به گفته مقامات گمرک پک. در جمھوری خلق تبديل شده است

 درصد بيشتر از يک سال قبل و حدود يک چھارم ٥٥اين تقريبا دو ميليون بشکه در روز و . از روسيه وارد کرده است

  .بيشتر از آوريل است، روسيه عربستان سعودی را از بزرگترين تامين کننده نفت چين کنار زده است

ھای نفتی غربی از بازار روسيه به دليل  نی مانند غول پااليشگاھی سينوپک پس از خروج شرکتھای چي شرکت

 ٧.٨٢عربستان سعودی در ماه می . ھای اعمال شده به دليل جنگ اوکراين، از کاھش شديد قيمت سود بردند تحريم

قايسه اين رقم در م. ز سال قبل است درصد بيشتر ا٩ ميليون بشکه نفت به چين تحويل داده است که ١.٨٤ميليون تن يا 

  . درصد کاھش يافته است١٥ ميليون بشکه در روز آوريل، حدود ٢.١٧با 

با اين حال، اين تنھا بر حمل و . در ماه مه، اتحاديه اروپا تصميم گرفت تا حد زيادی واردات نفت روسيه را ممنوع کند

. ، نفت خط لوله از تحريم خارج شدھنگریه ويژه به اصرار ب.نقل با تانکرھای نفتی از طريق دريا تأثير می گذارد

 . شودئیتحريم اتحاديه اروپا نيز بايد با دوره ھای انتقالی اجرا

 

  دتواند با ارسال سالح به اوکراين روسيه را مجبور به پيروی از قوانين غربی کن  نمیامريکا: الوروف

. کرملين. مسکو"در مصاحبه با برنامه مستند تلويزيونی سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه شب گذشته 

تواند روسيه را با ارسال تسليحات نظامی بيشتر به اوکراين از حق ابراز نظر  اعالم کرد که اياالت متحده نمی "پوتين

  .خود در امور بين الملل بازداشته و اين کشور را مجبور به تبعيت از قوانين ابداع شده توسط واشنگتن کند

ھای تسليحاتی مضاعف به اوکراين   از ارسال محمولهامريکا که ھدف سؤالوزير خارجه روسيه در پاسخ به اين 

آنھا قصد دارند به اين ھدف دست يابند که . ھا قبل در واشنگتن اعالم شده است چيست، يادآور شد که اين اھداف از مدت

ر امور بين المللی را نداشته باشد، روسيه بايد از قوانينی که توسط روسيه بايد جايگاه خود را بشناسد و حق ابراز نظر د

البته فکر کنم آنھا اکنون ديگر به خوبی درک کرده باشند که ": الوروف تاکيد کرد. اياالت متحده اختراع شده پيروی کند

 خود درباره مسائل بين موفق نخواھند شد و روسيه کشوری نيست که کورکورانه از قوانين غربی پيروی کرده و ديدگاه

  ".المللی را با صراحت بيان نکند
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  دھواپيماھای اوکراينی مواضع خود را ھدف قرار دادن: وزارت دفاع روسيه

سرلشکر ايگور کوناشينکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه روز يکشنبه اعالم کرد که دو فروند جنگنده 

ای نيروھای مسلح اين کشور در منطقه دنپروپتروفسک را ھدف قرار  ارتش اوکراين به اشتباه مواضع واحدھ٢٥-سوخو

  .دادند

تلفات زياد در صفوف نيروھای مسلح اوکراين، فرماندھان آنھا را مجبور کرده تا ": اين مقام نظامی ھمچنين افزود

 باعث مسألهند و ھمين پرسنل ناآماده که مھارت الزم برای کار با سالح و تجھيزات نظامی را ندارند را وارد نبرد کن

به گفته کوناشينکوف، با توجه به اين واقعيت نظاميان اوکراينی شروع به ترک مواضع  ".افزايش تلفات آنھا شده است

  .کنند ھای خود را زمين گذاشته و از ادامه جنگيدن خودداری می خود کرده و سالح

 در ئیی از نظاميان اوکراينی در نزديکی روستاروز يکشنبه رمضان قديروف، رئيس چچن نيز اعالم کرد که گروھ

به گفته قديروف، اين افراد اعتراف کردند که فرماندھان . سرزمين لوھانسک بطور جمعی به سربازان چچنی تسليم شدند

نظامی به سرنوشت آنھا، خستگی، گرسنگی و کمبودھای آنھا ھيچ توجھی نداشته و سرپيچی از دستورات فرماندھان در 

  .ربازان اوکراينی در حال افزايش استميان س

چند روز قبل والديمير کارپينکو، فرمانده لجستيکی نيروھای زمينی اوکراين اعتراف کرده بود که از دست دادن 

 توان مسألهشود و اين   درصد از تجھيزات را شامل می٥٠ًتسليحات سنگين ارتش در جريان جنگ با روسيه، تقريبا 

  .ا بسيار کاھش داده استرزمی نيروھای مسلح ر

 

  دپارلمان اوکراين قانون خروج از برخی توافقات جامعه مشترک المنافع را تصويب کر

نمايندگان پارلمان اوکراين قانون خروج اين کشور از تعداد ديگری از توافقات منعقده در چارچوب جامعه کشورھای 

  .مستقل مشترک المنافع را تصويب کردند

ره، اين قوانين از جمله شامل خروج از توافقنامه جامعه مشترک المنافع در خصوص ھمکاری در طبق اطالعات منتش

 ھمراه، از موافقت نامه ايجاد يک صندوق ذخيره بين دولتی محصوالت لفونتيھای ارتباطی  توسعه و استفاده از سيستم

روج از موافقتنامه حمايت و توسعه نمايندگان ھمچنين پيش نويس قانون خ. بيولوژيکی در کشورھای اين جامعه است

  .مشاغل کوچک در کشورھای عضو جامعه مشترک المنافع را تصويب کردند

در ماه مه نيز اوکراين از توافقنامه مربوط به احترام به خاطره شجاعت و قھرمانی مردم کشورھای مستقل مشترک 

 از توافقنامه مربوط به بازار مشترک ھمچنين اوکراين قانون خروج. المنافع در جنگ بزرگ ميھنی خارج شد

کشاورزی کشورھای عضو اين جامعه و موافقتنامه ھمکاری کشورھای عضو جامعه مشترک المنافع در مبارزه با 

  .مھاجرت غيرقانونی را تصويب کرد

ک  قرارداد با روسيه و متحدانش در جامعه مشت١٥٠ف بيش از ئي، مقامات ک٢٠٢١ تا ٢٠١٥در مجموع، از سال 

مھمترين اين توافقات پيمان دوستی، ھمکاری و مشارکت بين فدراسيون روسيه و اوکراين بود که . المنافع را شکستند

  . از آن خارج شد٢٠١٩ف در اوايل ماه آوريل سال ئيک

 

 

  


